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ฉบับท่ี 175, 6-10 มิถุนายน 2559 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

 

1. อัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ เติบโตต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 2010 
Bureau of Labor Statistics เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคมบริษัท

อเมริกันมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 38,000 ต าแหน่งเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ าที่สุดในรอบ 
6 ปีซึ่งน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ 160,000 ต าแหน่งและลดลง
จากที่เพ่ิมข้ึน 123,000 ต าแหน่งในเดือนเมษายน 

ข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลจากการส ารวจภาคครัวเรือนในเดือน
พฤษภาคมที่พบว่าอัตราการว่างงานลดลงจาก 5% เหลือเพียง 4.7% อย่างไรก็
ตามอัตราการว่างงานที่ลดลงอาจเป็นผลจากประชากรบางส่วนหยุดหางาน ซึ่ง
ท าให้พวกเขาไม่ถูกนับรวมว่าเป็นคนว่างงาน ซึ่งหากนับรวมประชากรกลุ่ม
ดังกล่าวด้วยแล้วอัตราการว่างงานจริงจะคงตัวอยู่ที่ 9.7% 

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าอัตราการจ้างงานที่ชะลอตัวลงป็นผลจากปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

 การประท้วงของพนักงานบริษัท Verizon ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคม
ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีการลาออกของพนักงาน 35,000 คน 

 สภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติในฤดูหนาวที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทต่างๆ 
ในอุตสาหกรรมค้าปลีก ก่อสร้างและโรงแรมมีการจ้างงานสูงในช่วงฤดูหนาว 
ท าให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการจ้างงานในช่วงฤดูใบไม้ผลิน้อยลง 

 ตลาดการเงินมีความผันผวนสูงจากการเทขายหุ้นในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ และสภาพตลาดที่ยังคงชะลอตัวส่งผลให้ธนาคารและสถาบัน
การเงินต่างๆ มีการจ้างงานลดลง 
 

หัวข้อข่าว 
 สหรัฐฯ มีอัตราการจ้างงานเติบโต

ต่ าสุด นับตั้งแต่ปี 2010 
 สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นใน

เดือนเมษายน 
 แอพร้านค้า - อนาคตของการค้า

ปลีก 
 

***************************** 
คอลัมน์ 

Filter on Fifth 

By Ying 

********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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 โดยปกติแล้วสภาวะทางการเมืองที่ไม่มั่นคง

เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีมักจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากภาคเอกชนมักเลือกที่จะรอ
ฟังนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ก่อนที่จะท า
การตัดสินใจทางธุรกิจแต่นาย Trump ผู้สมัครชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีพรรค Republican กลับท าให้สถานการณ์
ดังกล่าวตึงเครียดมากขึ้นเนื่องจากประกาศนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมที่สุดโต่งหากตนชนะการเลือกตั้ง 

 นอกจากนี้  ตลาดแรงงานก็ก าลัง เริ่มได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง 2 ไตร
มาสที่ผ่านมา และอุตสาหกรรมการบริการก็อาจก าลัง
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการ
ผลิต  
 ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะเริ่มฟ้ืนตัวในไตรมาสนี้ และการจ้างงานที่ชะลอตัวลง
อาจส่งผลให้ Federal Reserve ตัดสินใจเลื่อนการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายนออกไป 

RT.com และ USA Today  
5 มิถุนายน 2559 

********************* 

2. สหรฐัฯ ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือน
เมษายน  

เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ส่งผลให้สหรัฐฯ 
ขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้นในเดือนเมษายน  

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า 37.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เพ่ิมขึ้น 5.3% จากเดือนมีนาคม โดยการส่งออกสินค้าและ
บริการเพ่ิมขึ้น 1.5% และมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 2.1% 

การส ารวจความเห็นของ Wall Street Journal 
พบว่านักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การขาดดุลการค้าใน
เดือนเมษายนไว้ที่ 41.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็
ตาม การขาดดุลการค้าในเดือนมีนาคมถูกปรับลดลงอยู่ที่ 
35.54 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้เดือนมีนาคมสหรัฐฯ 
ขาดดุลการค้าน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 

ข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่าความต้องการสินค้าและ
บริการของโลกชะลอตัวลงในช่วงต้นปี 2016 โดยการ
น าเข้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนลดลงเพียง 
5% เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าการขาด
ดุลการค้าก าลังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ โดยในไตรมาสแรกปัจจัยทางการค้าส่งผลให้ GDP 
เติบโตน้อยลง 0.21%  

เศรษฐกิจโลกที่ก าลังชะลอตัวและค่าเงินเหรียญ
สหรัฐที่ก าลังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ความต้องการสินค้า
อเมริกันลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเหรียญสหรัฐที่เริ่มอ่อน
ค่าลงเล็กน้อยในเดือนมกราคมก็ก าลังส่งผลดีต่อบริษัท
อเมริกันในเชิงการค้ากับต่างชาติ 

Wall Street Journal  
3 มิถุนายน 2559 

********************* 

3. Application ร้านค้า - อนาคตของ
การค้าปลีก 

ในเดือนเมษายน 2016 ผู้บริโภคสหรัฐฯ มีการ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นร้านค้าบนโทรศัพท์และแท็บเล็ต
ของตนมากขึ้น โดย 21% ของผู้บริโภคเปิดเผยว่าพวกเขา
มีแอพพลิเคชั่นร้านค้าประมาณ 6-10 Apps. ในโทรศัพท์ 

 
ComScore Customer Survey เปิดเผยว่า 

ผู้บริโภคสหรัฐฯมีการดาวน์โหลด Apps. ร้านค้ามากขึ้น 
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ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2015 ผู้บริโภค 33% มี Apps. 
ร้านค้ามากกว่า 6 Apps. บนโทรศัพท์ และตัวเลขดังกล่าว
ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 37% ในเดือนเมษายน 2016 

ในปัจจุบัน MCommerce ก าลังเติบโตอย่าง
รวด เร็ ว  ซึ่ ง เป็นผลจากการพัฒนาของ เทคโน โลยี
โทรศัพท์มือถือ eMarketer คาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีก
ออนไลน์ MCommerce ของสหรัฐฯ จะมีมูลค่า 123.13 
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 เพ่ิมขึ้น 39.1% จากปี 
2015 และเป็น 2 เท่าของปี 2014 โดยการเติบโตดังกล่าว
ท าให้ MCommerce มีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของ 
Ecommerce และ คิดเป็น 2.6% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด 
(MCommerce เป็นส่วนหนึ่งของ Ecommerce โดยเป็น
การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ) 
 การเติบโตอย่างรวดเร็วของ MCommerce แสดง
ให้เห็นว่าผู้บริโภคอเมริกันที่ก าลังยอมรับเทคโนโลยีการซื้อ
สินค้าผ่านทางโทรศัพท์ smartphone มากขึ้น ทั้งนี้ คาด
ว่า MCommerce จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหากมี
ระบบการซื้อขายที่มีความมั่นคงและปลอดภัยของบัตร
เครดิตหรือ Apps. ของสถาบันการเงินอ่ืนๆ และระบบโลจิ
สติกส์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ผลิตสินค้าสามารถจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
หรือสามารถลดขั้นตอนและจ านวนผู้ขายคนกลางได้อีก
ด้วย จึงท าให้ MCommerce และ ECommerce เป็นอีก
หนทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจ าหน่ายสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ 

eMarketer และ สคต ณ นครนิวยอร์ก 
3 มิถุนายน 2559 

********************* 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ขอต้อนรับซัมเมอร์ด้วย Window Display ของร้าน GUCCI 

บนถนน FIFTH AVENUE นะคะ  

สัปดาห์นี้ GUCCI มีการตกแต่ง Window Display ที่เรียกได้ว่ามี

การใช้โทนสีที่สะดุดตานักทอ่งเที่ยวอย่างมาก โดยน าสีแดง สีม่วงและสีเหลอืงกบั

เขียว สีที่มีความเป็น GUCCI  จากคอลเล็คชั่นเส้ือผ้าและกระเป๋าถือของซีซ่ันนี้มา

ตกแต่งหน้าร้าน โดยมีการใช้ฉากหลังที่คลายกับหอ้งแต่งตัวด้วยโทนสีชมพู่ ท าให้

ร้าน GUCCI ค่อนข้างดึงดูดตานักท่องเที่ยวมากกว่าร้านอื่นๆ บนถนน FIFTH 

AVENUE ด้วยลุคเจ้าหญิงในเทพนิยาย แลว้พบกันใหม่สัปดาหห์น้านะคะ    
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